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KOLEKCJA IM „THE LAST FRONTIER”

Od samego powstania marka PARKER była pierwszym wyborem niespokojnych wędrowców i 
przyszłościowo myślących liderów: osób tak odważnych, że podważały status quo i przekraczały ustalone 
granice, by osiągać zamierzone cele. Marka PARKER oddaje hołd ich myśleniu i zabiera nas w pełną 
przygód podróż ku trzem najmniej zbadanym miejscom znanym człowiekowi - w głębiny morskie, w rejony 
arktyczne i w przestrzeń kosmiczną - wraz ze swoją nową Edycją Specjalną IM „The Last Frontier”.

Kolekcja oferuje przebłysk odległych, pięknych i zarazem tajemniczych światów, które pobudzają naszą 
ciekawość, by wypełnić nasze marzenia o ucieczce i odkrywaniu światów.

Korzystając z doświadczenia marki Parker w innowacyjnym designie i tworzeniu wysokiej jakości przyborów 
do pisania, każdy z przyborów IM „The Last Frontier” zawiera ekskluzywne wykończenia z gradientem w 
dwóch odcieniach, uzupełnione głębokim grawerem, który ukazuje misterny wzór inspirowany granicami 
ludzkiej eksploracji.

Dzięki Parker IM od ostatnich granic dzieli nas zaledwie słowo.
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Edycja Specjalna IM Sumberge inspirowana jest bezmiarem niezbadanych głębin morskich. Jedynie nieliczni 
niespokojni odkrywcy podjęli się pełnej wyzwań podróży na dno oceanu, by rozszerzyć nasze rozumienie tych 

ekosystemów i pozwolić nam przechować je dla przyszłych pokoleń.

Wyposażony w nasadkę i korpus pokryte lakierem z niebieskim gradientem, z wyczuwalnym, grawerowanym 
wzorem, który ilustruje nieprawdopodobne, głębokomorskie ekspedycje i uzupełniony o chromowane pierścienie 

Submerge oddaje cześć tym, którzy pokonują własne ograniczenia i poznają nieznane.

Edycja Specjalna IM jest dostępna jako pióro wieczne (fine i medium), pióro kulkowe i długopis.

Oferowany w ekskluzywnym opakowaniu prezentowym, to wyrafinowany prezent dla młodych profesjonalistów, 
którzy pragną pokonywać własne ograniczenia, by w pełni wykorzystywać własny potencjał.

PR ZEG L ĄD PRODU K TU

By dowiedzieć się więcej, należy skontaktować 
się ze swoim przedstawicielem handlowym

PARKER IM SUBMERGE CT
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Edycja Specjalna IM Portal inspirowana jest bezkresem otaczającej nasz świat przestrzeni kosmicznej. Poszukiwania 
błyskotliwych umysłów, by rozwijać co raz to sprawniejsze statki kosmiczne, zarówno dzięki najnowszej technologii, 

jak i nieustraszonym pilotom, pomogą nam lepiej zrozumieć nasze miejsce we Wszechświecie.

Te imponujące podróże zostały uwiecznione w nasadce i korpusie pokrytym lakierem z gradientem od czerwieni po 
czerń nocy, chromowanych pierścieniach i wyrafinowanym, wyczuwalnym, grawerowanym wzorze, który kieruje 
nas ku gwiazdom. IM Portal przypomina nam, że z właściwym podejściem możemy sięgnąć dalej niż kiedykolwiek.

Edycja Specjalna IM jest dostępna jako pióro wieczne (fine i medium), pióro kulkowe i długopis.

Oferowany w ekskluzywnym opakowaniu prezentowym, to wyrafinowany prezent dla młodych profesjonalistów, 
którzy pragną pokonywać własne ograniczenia, by w pełni wykorzystywać własny potencjał.

PR ZEG L ĄD PRODU K TU

PARKER IM PORTAL CT

By dowiedzieć się więcej, należy skontaktować 
się ze swoim przedstawicielem handlowym
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Edycja Specjalna IM Polar inspirowana jest rozległym, lodowym krajobrazem obszarów arktycznych. To 
jedne z najbardziej bezwzględnych miejsc na Ziemi, z jednym z najsurowszych klimatów i wciąż mnóstwem 

tajemnic do odkrycia.

Jedynie niewielka grupa ludzi podjęła się dotąd podróży, by zebrać ukryte w głębi pokrywy lodowej informacje 
o naszej przeszłości i pomóc nam zrozumieć klimat Ziemi.

Te niewiarygodne przedsięwzięcia znalazły wyraz w nasadce i korpusie z gradientem od srebrzystej szarości 
po biel, uzupełnionych o wyszukany wzór inspirowany wymagającymi eksploracjami lodowej powierzchni. 
IM Polar to drogowskaz dla pomysłowości i determinacji obecnych w każdym człowieku, pozwalających nam 

trwać mimo niepewności.

Edycja Specjalna IM jest dostępna jako pióro wieczne (fine i medium), pióro kulkowe i długopis.

Oferowany w ekskluzywnym opakowaniu prezentowym, to wyrafinowany prezent dla młodych profesjonalistów, 
którzy pragną pokonywać własne ograniczenia, by w pełni wykorzystywać własny potencjał.

PR ZEG L ĄD PRODU K TU

PARKER IM POLAR CT

By dowiedzieć się więcej, należy skontaktować 
się ze swoim przedstawicielem handlowym
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Oddanie marki PARKER wyróżniającemu się rzemiosłu zyskało dla 
niej dwie Królewskie Gwarancje - wysoko ceniony wyraz uznania dla 
ciągłego oddania najwyższym standardom usług, jakości i doskonałości, 
co zapewnia, że produkt zawsze cechuje doskonała równowaga formy i 
funkcji.

PARKER IM PORTAL Z CHROMOWANYMI WYKOŃCZENIAMI :

• NASADKA I KORPUS: stal szlachetna  
z lakierem w kolorze czerwonego gradientu  
od czerwieni po czerń nocy

• GRAWER NASADKI I KORPUSU:  
laserowy grawer

• SEKCJA: szczotkowany mosiądz, chromowany plater
• PIERŚCIEŃ: chromowany, polerowany
• STALÓWKA: polerowana stal szlachetna

PARKER IM POLAR Z CHROMOWANYMI WYKOŃCZENIAMI :

• NASADKA I KORPUS: stal szlachetna  
z lakierem w kolorze szarego gradientu  
od srebrzystej szarości po biel

• GRAWER NASADKI I KORPUSU:  
laserowy grawer

• SEKCJA: szczotkowany mosiądz, chromowany plater
• PIERŚCIEŃ: chromowany, polerowany
• STALÓWKA: polerowana stal szlachetna

PARKER IM SUBMERGE Z CHROMOWANYMI WYKOŃCZENIAMI :

• NASADKA I KORPUS: stal szlachetna  
z lakierem w kolorze niebieskiego gradientu  
od błękitu po ciemnoniebieski

• GRAWER NASADKI I KORPUSU:  
laserowy grawer

• SEKCJA: szczotkowany mosiądz, chromowany plater
• PIERŚCIEŃ: chromowany, polerowany
• STALÓWKA: polerowana stal szlachetna

Długopis – uzupełniany oryginalnymi, standardowymi wkładami do długopisów i długopisów żelowych Parker
Pióro kulkowe – uzupełniane oryginalnymi, standardowymi wkładami do piór kulkowych
Pióro wieczne – uzupełniane nabojami Parker i/lub z butelki atramentu Parker za pomocą tłoczka Parker

By dowiedzieć się więcej, należy skontaktować 
się ze swoim przedstawicielem handlowym
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OPAKOWANIE 

Wnikliwa uwaga jaką marka PARKER poświęca najwyższej jakości jest widoczna nawet w opakowaniu.

Każdy z produktów zamknięty jest w wyróżniającym się opakowaniu prezentowym, by wpłynąć pozytywnie 
na postrzeganie marki. Na boku każdego z opakowań umiejscowione są Królewskie Gwarancje, co podkreśla 
dziedzictwo marki Parker.

Dostępne wyłącznie w opakowaniu prezentowym.

OPAKOWANIE PREZENTOWE:
• To samo opakowanie prezentowe, co w obecnej ofercie IM Premium
• Dedykowany rękaw

 IM PREMIUM PIÓRO WIECZNE
 • 1x pióro wieczne
 • 1x długi, czarny nabój QUINK

 IM PREMIUM PIÓRO KULKOWE
 • 1x pióro kulkowe
 • 1x długi, czarny wkład do pióra kulkowego

 IM PREMIUM DŁUGOPIS
 • 1x długopis
 • 1x niebieski wkład do długopisu medium, w długopisie

By dowiedzieć się więcej, należy skontaktować 
się ze swoim przedstawicielem handlowym



8IN FORMAC JA O KODACH

SKU OPIS EAN OPAKOWANIE

PARKER IM , THE LAST FRONTIER - SUBMERGE Z CHROMOWANYMI W YKONCZENIAMI

2152858 PK IM SE SUBMERGE FP M GB 3026981528583
Opakowanie 
prezentowe

2152859 PK IM SE SUBMERGE FP F GB 3026981528590
Opakowanie 
prezentowe

2152860 PK IM SE SUBMERGE RB F.BLK GB 3026981528606
Opakowanie 
prezentowe

2152991 PK IM SE SUBMERGE BP M .BLU GB 3026981529917
Opakowanie 
prezentowe

PARKER IM , THE LAST FRONTIER - PORTAL Z CHROMOWANYMI W YKONCZENIAMI

2152995 PK IM SE PORTAL FP M GB 3026981529955
Opakowanie 
prezentowe

2152996 PK IM SE PORTAL FP F GB 3026981529962
Opakowanie 
prezentowe

2152997 PK IM SE PORTAL RB F.BLK GB 3026981529979
Opakowanie 
prezentowe

2152998 PK IM SE PORTAL BP M .BLU GB 3026981529986
Opakowanie 
prezentowe

PARKER IM , THE LAST FRONTIER - POLAR Z CHROMOWANYMI W YKONCZENIAMI

2153002 PK IM SE POLAR FP M GB 3026981530029
Opakowanie 
prezentowe

2153003 PK IM SE POLAR FP F GB 3026981530036
Opakowanie 
prezentowe

2153004 PK IM SE POLAR RB F.BLK GB 3026981530043
Opakowanie 
prezentowe

2153005 PK IM SE POLAR BP M .BLU GB 3026981530050
Opakowanie 
prezentowe

By dowiedzieć się więcej, należy skontaktować 
się ze swoim przedstawicielem handlowym


